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BÔ ̣VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LIC̣H                        BÔ ̣GIÁO DUC̣ VÀ ĐÀO TAỌ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI 

 

TRÍCH YẾU LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

 

I. Mở đầu 

1. Họ và tên tác giả: Trần Thị Thanh Vân  

2. Tên luận án: Nhu cầu tin của người khiếm thị tại Việt Nam 

 3. Chuyên ngành: Khoa học Thông tin - Thư viện;     Mã số 62320203   

4. Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội 

II. Nội dung 

1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu của luận án 

+ Mục đích nghiên cứu   

Nghiên cứu nhu cầu tin của người dùng tin khiếm thị tại Việt Nam, từ đó đề xuất 

giải pháp nhằm đáp ứng tốt NCT và kích thích NCT cho họ. Đảm bảo điều kiện cho 

người khiếm thị Việt Nam có cơ hội hòa nhập cộng đồng, bình đẳng và độc lập trong 

việc tiếp cận thông tin. 

+ Đối tượng nghiên cứu: Nhu cầu tin của người dùng tin khiếm thị đến thư viện 

sử dụng thông tin tại Việt Nam.  

+ Phạm vi nghiên cứu  

Về mặt không gian: nghiên cứu nhu cầu tin của người dùng tin khiếm thị ở Việt 

Nam ở các địa điểm: Hội người mù các cấp, các trường học có NKT, các thư viện công 

cộng, thư viện sách nói cho người khiếm thị, thư viện của các trường có người khiếm thị 

đang học tập tại 03 ở ba miền Bắc, Trung; Nam; Người khiếm thị tại Đại hội Hội người 

mù Việt Nam tổ chức tại Hà Nội 2012, 2017  

Về mặt thời gian: nghiên cứu Nhu cầu tin của người dùng tin khiếm thị từ 2011 

đến nay.  

2. Phương pháp nghiên cứu   

Phương pháp nghiên cứu thu thập, phân tích và tổng hợp tài liệu; Phương pháp 

điều tra bằng bảng hỏi; Phương pháp phỏng vấn, mạn đàm, trao đổi trực tiếp với cán 

bộ quản lý các cơ sở tác giả đi khảo sát và các chuyên gia; Phương pháp thống kê số liệu 

và phân tích số liệu, tài liệu; Phương pháp so sánh; Phương pháp quan sát;  Phương pháp 

khảo sát trực tiếp  

3. Các kết quả chính của luận án  

- Tác giả đã hệ thống hóa quan điểm của các n hà khoa học trong và ngoài nước 

để đưa ra quan điểm của mình v ề người dùng tin, nhu cầu tin nói chung cũng như đưa 

ra khái nhiệm người dùng tin khiếm thị 

- Tác giả đã hệ thống hóa quan điểm của các nhà khoa h ọc trong và ngoài nước 

để đưa ra quan điểm của mình về người dùng tin, nhu cầu tin nói chung cũng như đưa 

ra khái niệm người dùng tin khiếm thị 
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Phân tích rõ các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhu cầu thông 

tin, đặc điểm nhu cầu tin của người dùng tin khiếm thị nói chung và người người 

khiếm thị ở Việt Nam nói riêng.  

Khảo sát và phân tích một cách chi tiết, khách quan thực trạng nhu cầu sử dụng 

thông tin của người dùng tin khiếm thị Việt Nam tại các thư viện: Thư viện khoa học 

tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, Thư viện Hà Nội, Hội người mù Việt Nam; Hội 

người mù các cấp quận huyện tại Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Hồ Chí Minh… ; Các 

trường dành cho người khiếm thị như trường Nguyễn Đình Chiểu… Gặp gỡ, trao đổi 

với các đại biểu trong cả nước về dự Đại hội Hội người mù toàn quốc năm 2012 và 

2017; Đưa ra bức tranh đầy đủ về hiện trạng nhu cầu tin của người dùng tin khiếm thị 

Việt Nam. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra nhận xét chung về điểm mạnh, hạn chế và 

nguyên nhân của hạn chế của nhu cầu tin của người dùng tin khiếm thị Việt Nam  

- Đề xuất được một toàn diện, có cơ sở pháp lý và khoa học các giải pháp nhằm 

đáp ứng tốt nhu cầu tin và kích thích nhu cầu tin cho người khiếm thị. Trong đó có việc 

thành lập mạng lưới thư viện phục vụ người khiếm thị Việt Nam. Đảm bảo điều kiện 

cho họ người khiếm thị Việt Nam có cơ hội hòa nhập cộng đồng, bình đẳng và độc lập 

trong việc tiếp cận thông tin. 

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn    

+ Ý nghĩa lý luận   

Kết quả nghiên cứu góp phần hoàn thiện và phát triển những vấn đề lý luận về 

người dùng tin, nhu cầu tin của người khiếm thị. 

+ Ý nghĩa thực tiễn   

Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ là cơ sở khoa học và thực tiễn để cho các nhà 

quản lý, lãnh đạo các cấp, các ngành hoạch định các chính sách phù hợp với việc đáp 

ứng tốt nhất nhu cầu tin cho người khiếm thị ở Việt Nam 

Giúp lãnh đạo các cơ quan thông tin - thư viện; Các trường học có người khiếm 

thị, các Hội người mù từ Trung ương đến địa phương, các tổ chức xã hội khác và gia đình 

người khiếm thị Việt Nam có cơ sở khoa học và thực tiễn tiến hành triển khai các hoạt 

động nhằm đáp ứng tốt nhất NCT cho từng nhóm đối tượng cụ thể NKT tại đơn vị mình. 

Luận án sẽ là tài liệu tham khảo thiết thực không chỉ cho ngành Thông tin - Thư 

viện, mà còn cho các ngành Công tác xã hội; Ngành Chính sách xã hội, ngành Xuất 

bản.... trong việc đào tạo và nghiên cứu khoa học trên cả nước. 

 

Xác nhận cơ sở đào tạo Người hướng dẫn khoa học Nghiên cứu sinh    

 

 

 

  PGS. TS. Trần Thị Quý Trần Thị Thanh Vân 


